9-12 গ্রেড

গ্র োম স্কুল িং

ব্যাক্তিগতকৃত ব্াড়িতত ড়িক্ষা ড়িতদে িিার পড়রকল্পিা ব্া ইক্তিড়িজ্যযয়ালাইজ্ড্ হ াম
ইন্সট্রাকিি প্ল্যাি (IHIP)
9-12 গ্রেডডর ক্রমবলধত
ি লিক্ষো লিডদিিিোর িতিোব ী
(দ্রষ্টবয: প্রলত বছর 9 গ্রেডে 6 গ্রেডডর লিক্ষো লিডদিিিো 990 ঘন্টো।
এেটি ইউলিডির মোডি ডে প্রলত বছর 6,480 লমলিি (অেবো 108 ঘন্টো) লিক্ষো লিডদিিিো।]

2019-20 স্কু

বছর

লিক্ষোেীর তেয:
হিষ িাম:

প্রথম িাম:

জ্ন্মতাড়রখ:

2019-20-এ হকাি্ হেতড:

9-ড়ডক্তজ্তের NYC স্েুতডন্ট ID # (যড়দ জ্ািা থাতক):

লিতোমোতোর তেয
হিষ িাম:

প্রথম িাম:

ব্াড়ির ঠিকািা:

অ্যাপােে তমন্ট #:

ড়সঠে:

হেে: NY

ব্াড়ির হ াি:

লবষয়সমূ
9-12 হেতডর জ্িয ক্রমব্র্মাি
ে

ড়ব্কল্প হ াি:

ক্তজ্প:
ইতমইল ঠিকািা:

লসড বোস, িোঠ্যক্রডমর উিেরণ, গ্রিক্সিবই অেবো লিক্ষো
লিডদিিিোর প্ল্যোি

ইংতরক্তজ্
(4 ইউড়িে)

হসািযাল োড়ডজ্ (সমাজ্
পাি)
(2 ইউড়িে)

আতমড়রকাি ড় েড়র
(1 ইউড়িে)
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পাঠেে ড়সতপিি ইি
গিিতমন্ট
ে
(সরকাতর
অ্ংিে ণ)
(1/2 ইউড়িে)
ইকিড়মকস্ (অ্থিীড়ত)
ে
(1/2 ইউড়িে)

মযাথমযাঠেকস্ (গড়ণত)
(2 ইউড়িে)

সাতয়ন্স (ড়ব্জ্ঞাি)
(2 ইউড়িে)

আেে এব্ং/অ্থব্া ড়মউক্তজ্ক
(1 ইউড়িে)

হ লথ্ এডুতকিি (স্বাস্থ্য
ড়িক্ষা)
(1/2 ইউড়িে)

ড় ক্তজ্কযাল এডুতকিি
(িরীরচচো ড়িক্ষা)
(2 ইউড়িে)

ঐক্তিক
(3 ইউড়িে)
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K হথতক 12 চলাকাড়লি সময়
উড়িড়খত ড়ব্ষয়গুতলা পিাতত
তব্: পযাঠট্রয়ঠেজ্ম অ্যাি
ড়সঠেতজ্িিীপ; হ লথ্
এডুতকিি ড়রগাড়ডেং
অ্যালতকা ল, ড্রাগ অ্যাি
হোব্াতকা ড়মস্ইউজ্; াইওতয়
হসই ঠে অ্যাি ট্রাড় ক
হরগুতলিি, এতত অ্ন্তিভ ি
ে
ব্াইসাইতকল হসই ঠে; এব্ং
ায়ার অ্যাি আসিে ড়প্রতিিিি
অ্যাি হসই ঠে।

ত্রৈমাড়সক ড়রতপােে জ্মা হদয়ার তাড়রখ সমভ :
অ্িযে কতর হয তাড়রতখ আপড়ি ত্রৈমাড়সক ড়রতপােে জ্মা হদতব্ি তা উতিখ করুি। ব্াড়িতত ড়িতদেিিার সাতথ সামঞ্জসয
হরতখ ড়রতপােে গুতলা জ্মা হদয়া উড়চত (হযমি, একজ্ি ড়িক্ষাথী হয হ াম স্কযল শুরু কতরতে হ ব্্রুয়াড়রতত তার জ্িয
শুর্যমাৈ তৃতীয় ও চতু থ ত্রৈমাড়সক
ে
ড়রতপােে জ্মা হদতব্ি)।
প্রথম ত্রৈমাড়সক:
ড়িতীয় ত্রৈমাড়সক:
তৃতীয় ত্রৈমাড়সক:
চতু থ ত্রৈমাড়সক:
ে
ড়িতদেিিা প্রদািকারী ব্যাক্তিব্তগরে িাম:

ড়পতামাতা/ত্রব্র্ অ্ড়িব্াব্ক(হদর) স্বাক্ষর:

অ্িযে কতর আপিার IHIP ড়িম্নড়লড়খত ঠিকািায়, অ্থব্া ডকযযতমন্ট জ্মা ড়দি homeschool@schools.nyc.gov
ইতমইল ঠিকািায়। অ্ড়তড়রি সমথিতযাগয
ে
ডকযযতমন্ট ড়িড়র্দায়
ে
হযাগ করতত পাতরি।
ব্ার্যতামভলক ড়ব্ষয়গুতলা, এর মতর্য অ্ন্তিভ ি
ে হলোরস অ্ি ইতন্টন্ট, হকায়াোড়ল ড়রতপােে
ে
স, IHIP, এব্ং ব্াৎসড়রক মভলযায়ি
(অ্যাতসস্হমন্ট) যাতের মার্যতম পািাতল তা ে ণতযাগয তব্ িা।
Central Office of Home Schooling
333 Seventh Avenue, 7th Floor
New York, NY 10001
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